ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA ARCHIS
CONSILIUL LOCAL ARCHIS
HOTĂRÂREA nr.63
Din 27.11.2015
privind aprobarea volumului de masa lemnoasa ce urmeaza a fi recoltat in anul 2016 ,
din padurea si pasunea impadurita proprietatea comunei Archis aflate in administrarea
Regiei Publice Locale ”Ocol Silvic Dumbrava”
ConsiliulăLocalăalăcomuneiăArchişă,ăîntrunităînăşedin ăordinar ădeălucruăînădataădeă27.11.2015,ăoraă900 ,
fiindăprezen iăunănum rădeă10ăconsilieriădinătotalulădeă11ă.
Având în vedere :
Proiectul de hotarare initiat de d-l primar,avizat favorabil de comisia de specialitate a consiliului local ,
HCLănr.57/28.12.2007ădeăasociereaăaăcomunelorăArchişă,ăApateu,ăBeliuă,ăCraivaă,ăC rand.,ăH şmaşădeă
constituire aăRegieiăPubliceăLocaleă”OcolăSilvicăDumbrava”ă.
Prevederile OUG nr.ă109/2011ăprivindăguvernan aăcorporativ ăaăîntreprinderilorăpublice,
Prevederile art.19 , art.59 din Legea nr.46/2008 , republicata , privind Codul Silvic ,
Prevederile art.6 alin(1) din HG NR.924/2015 Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica ,
Prevederile art.36 alin2 lit(a) dină Legeaă administra ieiă publiceă localeă nr.ă 215/2001,ă republicat , cu
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare ,
Adresele cu nr.1864 si 1874 din 20.11.2015 a RPL Ocol SilvicDumbrava RA Beliu ,
Votulă“ăpentru”ăaă8ăconsilieriă,ă2ăăconsilieriăinăconflictădeăintereseă,
În temeiul art.45ăalină(1)ădinăLegeaănr.215/2001ărepublicat ă,ăLegeaăAdministra ieiăPubliceăLocaleă
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba volumul de 5200 mc masa lemnoasa ce urmeaza a fi recoltat in anul 2016 din
fondul forestier proprietatea publica a comunei Archis .
Art. 2. Se aproba volumul de 960 mc masa lemnoasa ce urmeaza a fi recoltat in anul 2016 din pasune
impadurita proprietatea privata a comunei Archis .
Art.3. Se aproba exploatarea prin licitatie a urmatoarelor parchete conform : APV nr.185 Dos
Hasmas , APV nr.184 Galalau , APV nr.176 Cabana Birzesti , APV nr.217 Fata Mare Birzesti , conform
anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare .
Art.4. Se aproba exploatarea in regie proprie a urmatoarelor parchete conform : APV nr.177 Dealul
Motului , APV nr.186 Dealul Perilor , APV nr.197 Cabanuta Husumal conform anexelor care fac parte
integranta din prezenta hotarare .
Art.5. Cuăpunereaăînăaplicareăaăprevederilorăprezenteiăhot râriăseăconducerea Regiei Publice Locale
”OcolăSilvicăDumbrava” .
Art.6. Prezenta hotarare se comunica :
Institutiei Prefectului –Judetul Arad ,
RPL ”Ocol Silvic Dumbrava” Beliu ,
Se afiseaza ,
Se anexeaza la dosarele de sedinta ,
PREŞEDINTEăDEăŞEDIN
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